
 

 

Česká střelecká liga z předovek pro rok 2016 ve sportovní střelbě z perkusních revolve-

rů, perkusních, křesadlových a doutnákových pistolí a pušek včetně perkusních brokov-

nic, organizovaná Českým střeleckým svazem, již zná své vítěze. 

 

Ve třinácti disciplínách bylo do hodnocení zaznamenáno 2329 výsledků z 388 výsledkových 

listin jednotlivých závodů. Nastřílelo je 129 střelců z 50 střeleckých klubů na 46 domácích i 

zahraničních soutěžích. Předovkáři střílejí v jednotné kategorii bez rozdílu věku a pohlaví, 

proto je potřeba uvést, že se mezi muže zařadily i čtyři ženy. 

 



Rozhodnout tentokrát o nejlepším střelci sezóny je opravdu těžké. Podle výše jednotlivých 

výsledků by to byl Miroslav Malůš z SK Uherský Ostroh, který nastřílel v disciplíně Vetterli 

čtyřikrát absolutní nástřel s hodnotou 100 bodů a další stovku přidal v disciplíně Hizadai. V 

lize zvítězil ve třech disciplínách.  

 

 

Podle počtu získaných medailí by to byl Pavel 

Balák z SSK Hradec Králové 1 za vítězství ve 

čtyřech disciplínách. Dvakrát zlatý byl Josef For-

man z SSK Škoda Mladá Boleslav. Čtyři stříbrné 

a jeden bronz získal Gustav Gráf z SSK Sporck 

Stará Lysá v puškových disciplínách a čtyři stří-

bra měl i Stanislav Hromada z SSK Buchlovice 

v pistolových. Kolekci pěti medailí získal Franti-

šek Kadavý z SSK Škoda Mladá Boleslav – zlato, 

stříbro a bronz v pistolových a stříbro a bronz 

v puškových disciplínách. 

Pro Pavla Baláka však letošní úspěšná sezóna 

neskončila posledním závodním výstřelem. Vyvr-

cholením pro něj bylo udělení Certifikátu o vytvo-

ření českého rekordu - Nejvíce mistrovských titu-

lů ve sportovní střelbě - který mu udělila Agentu-

ra Dobrý den Pelhřimov jako správce České data-

banky rekordů. Na svém kontě od roku 1990 má 

55 titulů Mistr republiky a 69 titulů Mistr České 

střelecké ligy. Zde už ani ono pomyslné smeknutí 

klobouku myslím nestačí. 

 

 

Uznání si zaslouží i zúčastněné ženy a jejich odhodlání soutěžit a porážet v jednotné kategorii 

muže. Letošní nejlepší pistolářkou byla Lenka Panská z SSK Hracholusky, která skončila 

v disciplíně Mariette mezi 

45 muži čtrnáctá a v disci-

plíně Kuchenreuter do-

konce šestá z 66 zúčastně-

ných. Jedinou puškařkou 

je stále Tereza Bursíková 

z SSK Sporck Stará Lysá. 

Se svou vojenskou per-

kusní puškou opět dokáza-

la, že slabé pohlaví se 

směle může postavit pá-

nům tvorstva a připsala si 

v disciplínách Vetterli 

třináctou a v Lamarmora 

pátou příčku. 

 

 

 

          Tereza Bursíková                                                                              Lenka Panská  



Řadu třinácti disciplín ligy zaha-

juje Mariette, střílená perkusními 

revolvery. Vítězem se stal Josef 

Forman (Škoda Mladá Boleslav) 

s 289 body a jednotlivými nástře-

ly 97, 97 a 95 bodů. Druhý byl 

Stanislav Hromada (Buchlovice 

s 288 a třetí Ivan Kalina (Hracho-

lusky) za 285 bodů. 

 

Další disciplínou je Kuchenreuter 

pro civilní perkusní pistole a tu 

také opanoval Josef Forman za 

294 body a nástřely třikrát 98. 

Druhý byl opět Stanislav Hroma-

da s 291 a třetí Miloslav Panský 

(Hracholusky) za 289.  

            

            Josef Forman 

 

Pro vojenské perkusní 

pistole je určena disciplí-

na Lorenz, ve které zvítě-

zil Evžen Mertlík (Ma-

nušice) za 282 a nástřely 

95, 94 a 93 body. Druhý 

byl František Kadavý 

(Škoda Mladá Boleslav) 

s 281 a třetí Václav Sed-

láček (Nové Lesy) s 277 

body. 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                           Evžen Mertlík 

 

 

V disciplíně Cominazzo 

si křesadlovou pistolí 

mistrovský titul vystřílel 

František Kadavý výko-

nem 274 a nástřely 93, 91 

a 90. Druhou příčku ob-

sadil Stanislav Hromada 

za 271 a třetí Petr Králí-

ček (Krhanice) za 269 

bodů. 

 

          František Kadavý 



 

Poslední pistolovou disci-

plínu, Tanzutsu, určenou 

pro doutnákové pistole 

opanoval Petr Králíček 

s 279 body za třikrát 93, 

sekundoval mu Stanislav 

Hromada s 279 a třetí byl 

František Kadavý za 266. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Petr Králíček 

 

 

První z puškových disciplín střílených na padesát metrů je 

Vetterli. Zde se s civilní perkusní puškou absolutním ná-

střelem 300 bodů mistrem ligy stal Miroslav Malůš, stříbr-

ný byl za 292 Gustav Gráf (Škoda Mladá Boleslav) a bron-

zový Antonín Křivák (EHO Hodonín) za 289.  

  

                                                            Miroslav Malůš                                                                                                               

 

 

V disciplíně Lamarmora pro vojenské perkusní pušky mis-

trovský titul obhájil Pavel Balák nástřely 97, 96 a 96 a souč-

tem 289. Druhý byl Gustav Gráf s 286 a třetí Antonín Kři-

vák s 280 body.  

 

 

 

 

Pavel Balák 

 



Další prvenství získal Pavel Balák i 

v disciplíně Pennsylvania s křesadlovou 

puškou za 287 a nástřely 97, 97 a 93. Ná-

sledoval ho Gustav Gráf s 284 za 95, 95 a 

94 a bronz získal Pavel Dostál (Uherský 

Ostroh) za 283 body.  

 

Pro střelbu z doutnákové pušky byly vy-

psány dvě disciplíny a v obou zvítězil 

Miroslav Malůš. Zlato v Tanegashima 

střílené vstoje získal za 289 a nástřely 97, 

96 a 96 body, druhý byl František Kadavý s 286 a třetí Gustav Gráf s 283.  

 

V disciplíně Hizadai střílené v kleče zvítězil Malůš výkonem 297 za 100, 99 a 98 bodů, druhý 

byl Gustav Gráf s 281 a třetí František Kadavý s 280 body. Obě disciplíny střílené vleže na 

sto metrů opanoval se značným náskokem Pavel Balák.  

 

Mistrovský titul ve Whitworth s civilní 

perkusní puškou získal za 278 s nástřely 

96, 92 a 90, druhý byl Milan Chalcař 

(Ostrava-Vítkovice) s 248 a třetí Anto-

nín Pomeisl (Manušice) s 242 body.  

 

 

Čtvrtý letošní titul získal Pavel Balák 

s vojenskou perkusní puškou v disciplíně 

Minie s 280 body nástřely 95, 93 a 92, 

druhý byl Radim Hladký (EHO Hodonín) 

s 243 a třetí Zdeněk Vítek (Vysoké Mýto) a 239 body. 

 

U disciplín střílených na sto metrů je důležité připomenout, že ani jeden z oceněných nemá 

prakticky žádnou možnost tréninku na tuto vzdálenost. Velice hodnotné jsou proto výkony 

Pavla Baláka. Ten je zatím nepřetržitým vítězem těchto dvou disciplín za celou dobu, kdy 

jsou zařazeny do ligy. 

 

 

 

 

 

 

Lorenzoni je disciplína určená pro střelbu perkusními bro-

kovnicemi na letící cíle. Závodů u nás moc není a většinu 

výsledků tak naši střelci získali v zahraničí. Vítězem se stal 

Robert Pekárek s 63 za 22, 21 a 20 zásahů, druhý byl s 59 

Jaroslav Vošoust a třetí příčku obsadil Zdeněk Vošoust s 58 

body. 

 

Výsledky jsou na www.shooting.cz 

 

                                                                      Robert Pekárek 


